3.1.3.2 รายวิ ชา
1) หมวดวิ ชาปรับพื้นฐาน (ไม่มีหน่ วยกิ ต)
ผู้ที่ผ่านการสอบคัด เลือ กเข้าศึกษาในหลัก สูต รต้อ งลงเรียนวิชาปรับพื้น ฐานซึ่ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเป็ นผูก้ าหนด การเรียนวิชานี้ไม่นับหน่ วยกิต
และมีการวัดผลเป็น
S (Satisfactory)
= ผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory)
= ไม่ผ่านเกณฑ์
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่ วยกิต)
รหัส
รายวิ ชา
LW501
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางนิตศิ าสตร์
(Legal Research Methodology)
2) หมวดวิ ชาแกน (6 หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาแกนจานวน 6 หน่ วยกิต โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนวิชา
LW 511 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า และเลือกเรียน
วิชา LW 512 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน การเงิน และภาษี สาหรับนักศึกษากลุ่มวิชา
กฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี
วิชา LW513 สัมมนากฎหมายการหลอมรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
โทรคมนาคม สาหรับนักศึกษากลุ่มวิชากฎหมายการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร
รหัส

รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
-

LW511 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและ
การแข่งขันทางการค้า
(Monopoly and Competition Law)
LW512 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน การเงิน และภาษี
(Seminar in Law on Capital Market, Finance, and Tax)
LW513 สัมมนากฎหมายการหลอมรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และโทรคมนาคม
(Seminar in Law on Convergence Technology,
Communication and Telecommunication)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

3) หมวดวิ ชาเอกเฉพาะ
กลุ่มวิ ชากฎหมายตลาดทุน การเงิ น และภาษี

รหัส

วิชาเอกบังคับ (12 หน่วยกิต)
รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
LW521 กฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Securities and Securities Exchange Law)
LW522 กฎหมายเกีย่ วกับการเงินการธนาคารขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Banking and Finance Law)
LW523 กฎหมายและนโยบายการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
(Law and Policy on Public Finance)
LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกีย่ วกับการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ
(Alternative Dispute Resolution in International trade 3(3-0-6)
and Investment)
วิชาเอกเลือก (6 /12 หน่วยกิต)
- สาหรับผูเ้ ลือกเรียนแผน ก 2 วิทยานิพนธ์ ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
- สาหรับผูเ้ ลือกเรียนแผน ข การค้นคว้าอิสระให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
รหัส

รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
LW525 สัมมนากฎหมายภาษีนิตบิ ุคคลและการวางแผนภาษี
3(3-0-6)
(Seminar in Corporate Tax Law and Tax Planning)
LW526 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced International Tax Law)
LW527 กฎหมายภาษีอากรเกีย่ วกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
(Tax Law for Real Estate Business)

รหัส

รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

LW528 กฎหมายภาษีศุลกากรและสรรพสามิตสาหรับ
ธุรกิจระหว่างประเทศขัน้ สูง
(Advanced Custom and Excise Tax Law
for International Business)
LW529 กฎหมายล้มละลายขัน้ สูง
(Advanced Bankruptcy Law)
LW530 สัมมนากฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
(Seminar on Reorganization Law)
LW531 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับการจัดการ
สาธารณูปโภค 1: การขนส่งและโลจิสติกส์
(Law and Economics of Public Utilities 1: Transportation
and Logistics)
LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับการจัดการ
สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Law and Economics of Public Utilities 2: Information and
Communication Technology)
LW533 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางการเงิน
(Financial Consumer Protection Law)
LW534 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(Anti-Money Laundering Law)
LW535 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน
(Compliance for Financial Institutions)
LW536 สัมมนาปญั หากฎหมายการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(Seminar on Legal Issues of Consumer Protection)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

กลุ่มวิ ชากฎหมายการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร

รหัส

วิชาเอกบังคับ (12 หน่วยกิต)
รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

LW541 กฎหมายว่าด้วยสื่อและการสื่อสารสากลขัน้ สูง
(Advanced on Global Media and Communication Law)
LW542 กฎหมายนโยบายสื่อและการสื่อสาร
(Law on Media and Communication Policy)
LW543 กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ สูง
(Advanced Intellectual Property, Innovation and
Information Technology Law)
LW544 กฎหมายขัน้ สูงสาหรับยุคดิจทิ ลั
(Advanced Law in Digital Age)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

วิชาเอกเลือก (6/12 หน่วยกิต)
- สาหรับผูเ้ ลือกเรียนแผน ก 2 วิทยานิพนธ์ ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
- สาหรับผูเ้ ลือกเรียนแผน ข การค้นคว้าอิสระให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
รหัส

รายวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

LW524 การระงับข้อพิพาททางเลือกเกีย่ วกับการค้าและ
3(3-0-6)
การลงทุนระหว่างประเทศ
(Alternative Dispute Resolution in International trade
and Investment)
LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับการจัดการ
3(3-0-6)
สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Law and Economics of Public Utilities 2: Information and

-

-

Communication Technology)
LW536 สัมมนาปญั หากฎหมายการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(Seminar on Legal Issues of Consumer Protection)
LW545 กฎหมายธุรกิจกีฬาและธุรกิจบันเทิงขัน้ สูง
(Advance Sport and Entertainment Business Law)
LW546 สัมมนาปญั หากฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจ MICE
(Seminar on Legal Issue of MICE Business)
LW547 กฎหมายเกีย่ วกับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
(Cybercrime Law)
LW548 สัมมนากฎหมายไซเบอร์
(Seminar on Cyber Law)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

4) หมวดวิ ชาพิ เศษ
สาหรับนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะสอบผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษา นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาในหมวด
วิชาพิเศษเพิม่ อีก 1 วิชา จานวน 3 หน่วยกิต
รหัส
รายวิ ชา
จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
LW591 กฎหมายอาญาขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Criminal Law)
LW592 กฎหมายเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Economic Crime Law)

5) หมวดวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระ
รหัส
รายวิ ชา
จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
LW600 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
(Thesis)
LW601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18)
(Independent Study)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก. แบบ ก.2 มีวิทยานิ พนธ์
ชื่อวิ ชา

รหัสวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ขัน้ ปี ที่ 1 ภาคต้น
LW501

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางนิตศิ าสตร์

-

LW511

กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า

LW...

วิชาเอกบังคับ 1

3

LW...

วิชาพิเศษ

3
รวม

3(3-0-6)

6/9
ขัน้ ปี ที่ 1 ภาคปลาย

LW...

วิชาเอกบังคับ 2

3

LW...

วิชาเอกบังคับ 3

3

LW...

วิชาเอกบังคับ 4

3
รวม

9
ขัน้ ปี ที่ 2 ภาคต้น

LW...

สัมมนา...

LW...

วิชาเอกเลือก 1

3(3-0-6)
3

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)

LW...

วิชาเอกเลือก 2

3
รวม

9
ขัน้ ปี ที่ 2 ภาคปลาย

LW600

วิทยานิพนธ์

12
รวม

12

รวมทัง้ สิน้

36/39*

*สาหรับนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะสอบผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
พิเศษ 1 วิชา

แผน ข. ไม่มีวิทยานิ พนธ์

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ขัน้ ปี ที่ 1 ภาคต้น
LW501 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางนิตศิ าสตร์

-

LW511 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า

3(3-0-6)

LW...

วิชาเอกบังคับ 1

3

LW...

วิชาพิเศษ

3
รวม

6/9
ขัน้ ปี ที่ 1 ภาคปลาย

LW...

วิชาเอกบังคับ 2

3

LW...

วิชาเอกบังคับ 3

3

LW...

วิชาเอกบังคับ 4

3

LW...

วิชาเอกเลือก 1

3
รวม

12
ขัน้ ปี ที่ 2 ภาคต้น

LW...

สัมมนา...

3(3-0-6)

LW...

วิชาเอกเลือก 2

3

LW...

วิชาเอกเลือก 3

3

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)

LW...

วิชาเอกเลือก 4

3
รวม

12
ขัน้ ปี ที่ 2 ภาคปลาย

LW601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6
รวม

6

รวมทัง้ สิน้

36/39*

*สาหรับนักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะสอบผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
พิเศษ 1 วิชา

